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သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး 
ှ၀ဿ၀ခုႏြစး တနးေဆာငးမုနး့လဆနး့ (ှ)ကးေန႔ 

(ဿွှှခုႏြစး ေအာကးတိုဘာလ ဿ၄ရကး) 
 

ေလြ္ာံရကးခဵစာ့ချငးံမရြိေသာ သီ့သနး႔၇ သာမနးသီ့သနး႔ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
ေလြ္ာံရကးခဵစာ့ချငးံေပ့ေရ့ အငး့စိနးေထာငးတျငး့ရြိ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့၏ 
အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈအာ့ ်ပညးသူလူထုၾကီ့မြ လတးမြတးထုိ့ေထာကးခဵလုိကး်ခငး့  

 
 အငး့စိနး အက္ဥး့ေထာငးရြိ ႏုိငးငဵေရ့  အက္ဥး့သာ့မ္ာ့သညး “ေလြ္ာံရကးခဵစာ့ချငးံ 
မရြိေသာ သီ့သနး႔၇ သာမနးသီ့သနး႔ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေ လြ္ာံရကးခဵစာ့ချငးံေပ့ေရ့” 
ေတာငး့ဆုိခ္ကးအတျကး (ဿ၃-ှွ-ဿွှှ)ရကးေန႔မြစ၊ အစာငတးခဵဆႏၵ်ပေနၾကပါသညး၈ 
အထကးပါေတာငး့ဆုိဆႏၵ်ပမႈ၏ အခ္ငး့အရာမ္ာ့တျငး  
 ှ၈ ေထာငးလကးစျဲဥပေဒပါ ေလြ္ာံေပါံရကးခဵစာ့ချငးံကုိ (နွတ၇ နအဖ )အစုိ့ရ 
လကးထကး အာဏာအလျဲသဵု့စာ့လုပး  ်ဖတးေတာကးလုိကးခ္ိနးမြစ၊ ယေန႔အ ခ္ိနးထိ ႏုိငးငဵ 
ေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့မြ ်ငိမး့ခ္မး့စျာ်ဖငးံ စဥးဆကးမ်ပတးေတာငး့ဆုိခံဲ်ခငး့၇  
 ဿ၈ အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးရြိ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ေတာငး့ဆုိခ္ကးသညး 
အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးအတျငး့ရြိ အက္ဥး့သာ့ကိစၥ  သကးသကးမဟုတးဘဲ အက္ဥး့ေထာငး  
အသီ့သီ့ရြိ ဥပေဒမံဲေလ္ာံရကးခဵစာ့ချငးံ  ်ဖတးေတာကးခဵထာ့ရသညးံ အက္ဥး့သာ့အာ့လဵု့  
ႏြငးံ လဵု့ွသကးဆုိငးေသာ အေ်ခခဵအချငးံအေရ့်ဖစးေန်ခငး့၇  
 ၀၈ ေထာငးလကးစျဲဥပေဒပါ ေလ္ာံရကးခဵစာ့ချငးံမ္ာ့  ်ဖတးေတာကးရာ၉ ေလ္ာံရကး  
ရရြိသငးံေသာ အက္ဥး့သာ့အာ့လဵု့ကုိ ်ဖတးေတာကး်ခငး့မဟုတးဘဲ ႏုိငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ 
မ္ာ့ကုိသာ သီ့်ခာ့ကနး႔သတး်ဖတးေတာကးထာ့်ခငး့၇ 



 ၁၈ ေထာငးလကးစျဲဥပေဒစာအုုပး အခနး့ (ှှ)ပါ ေလ္ာံေပါံရကးခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ကုိ 
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ်ပနးလညးခဵစာ့ချငးံရရြိပါက ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေ်မာကးမ္ာ့စျာ 
်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာႏုိငး်ခငး့၇  
 ၂၈ ေထာငးလကးစျဲဥပေဒပါေလ္ာံေပါံရကးခဵစာ့ချငးံကုိ ်ပနးလညး ရရြိေရ့အတျကး 
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုိရာတျငး ေတာငး့ဆုိမႈပဵုသ႑ာနးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အနကးမြ 
အစာငတးခဵေတာငး့ဆုိမႈကုိ ်ပဳလုပးေသာေၾကာငးံ အသကးအႏၲရယးအလျနးစုိ့ရိမး ရ်ခငး့၇ 
 ၃၈ ဿွှှခုႏြစး၇ ေမလ၇ ှ၃ရကးေန႔ ႏုိငးငဵေတားသမၼတ ၏ လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံ 
အပုိဒး(ခ)၉ ေထာငးလကးစျဲဥပေ ဒပါ ေလ္ာံေပါံရကးခဵစာ့ချငးံ်ဖစးသညးံ သာမနးေလ္ာံေပါံ  
ရကးကုိ ခဵစာ့ချငးံေပ့ထာ့ေၾကာငး့ တရာ့ွငးညျနး့ဆုိေၾကညာခံဲ်ခငး့ တုိ႔ပါွငးပါသညး၈ 
 အထကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေထာကး႐ႈ၊ ်ပညးသူလူထုၾကီ့ႏြငးံတကျ ဒီမုိကေရစီေရ့  
လူအချငးံအေရ့အတျကး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေနေသာ အငးအာ့စုမ္ာ့မြ ႏုိငးငဵေ ရ့အက္ဥး့ 
သာ့တုိ႔၏ အသကးအႏၲရယးကုိ အလျနးစုိ့ရိမးေနၾကလ္ ကးး ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့တုိ႔၏ 
တရာ့မြ္တေသာ ေတာငး့ဆုိလႈပးရြာ့မႈအာ့ အ်မနးဆဵု့ေအာငး်မငးစျာ်ပီ့ေ်မာကးေစရနး 
ေထာကးခဵဆႏၵ်ပဳလုိကးၾကပါသညး၈ ယေန႔အခ္ိနးလုိ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညး  ရငးၾကာ့ေစံေရ့ 
တညးေဆာကးေနေသာ ကာလတျငးတရာ့မြ္တေသာေ တာငး့ဆုိခ္ကးအတျကး တုိငး့်ပညးႏြငးံ  
လူထုအက္ိဳ့ကုိေဆာငးရျကးေနၾကေသာ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မညးသူတစးဦ့  တစးေယာကး 
ကုိမြ အသကးမဆဵု့မ႐ႈဵ့ေစသငးံပါ၇ ်ပညးသူဆႏၵကုိ ေလ့စာ့် ခငး့်ဖငးံ ဥပေဒကုိခ္ိဳ့ေဖာကး  
ေသာ အစုိ့ရမ်ဖစးေစရနး အခ္ိနးမဆုိငး့ပဲ ေတာငး့ဆုိခ္ကးအာ့ အ်မနးဆဵု့လုိကးေရာ  
ေဆာငးရျကးေပ့ရနး လကးမြတးထုိ့ ဆႏၵ်ပဳေတာငး့ဆုိလုိကးပါသညး၈  
 ေတာငး့ဆုိဆႏၵ်ပဳသူမ္ာ့- 
 
 

စဥး အမညး အဖျဲ႔အစညး့ 
ှ၈ ကုိမို့ထျနး့(အငး့စိနး) ၅၅ 
ဿ၈ ဇငးလငး့ေအာငး ေက္ာငး့သာ့ 
၀၈ ကိုထကး ေက္ာငး့သာ့ 
၁၈ ကိုေဇားေဇားေအာငး ေက္ာငး့သာ့ 
၂၈ ေမာငးေမာငးလတး(ခ)ကိုလတး  
၃၈ ကိုတငးစနး့ ၅၅ 
၄၈ စိုငး့မငး့သိနး့ NLD လူငယး 
၅၈ ကိုရဲွငး့ ေက္ာငး့သာ့ 
၆၈ ေအာငးတဵချနး ေက္ာငး့သာ့ 
ှွ၈ ေွၾကီ့ ေက္ာငး့သာ့ 
ှှ၈ ေအာငးေက္ားစုိ့  
ှဿ၈ သကးသကးေအာငး ေက္ာငး့သူ 



ှ၀၈ မငး့ေသျ့ သစး ဗကသမ္ာ့အဖဲျ႔ခ္ဳပး 
ှ၁၈ မနုနု ၅၅ 
ှ၂၈ မမီမီလျငး ၅၅ 
ှ၃၈ မစနး့စနး့ေမား ၅၅ 
ှ၄၈ ်မတးသူ ၅၅ 
ှ၅၈ နဒီမငး့ ေက္ာငး့သူ 
ှ၆၈ ခငးလငး့လတးမငး့ ေက္ာငး့သူ 
ဿွ၈ နိုငးမငး့ ေက္ာငး့သာ့ 
ဿှ၈ ေဒၚခငးခငးွငး့ NLD-ရနးကငး့ 
ဿဿ၈ မအိမးံ်ဖဴဇငး ေက္ာငး့သူ 
ဿ၀၈ ေမာငးစညးသူေက္ား ေက္ာငး့သာ့ 
ဿ၁၈ မဇူဇူမ္ိဳ့ခငး NLD-ရနးကငး့ 
ဿ၂၈ မခငးဇာ်ခညးေအ့ ေက္ာငး့သူ 
ဿ၃၈ မမူယာ  
ဿ၄၈ ကိုခ္မး့ေ်မံ  
ဿ၅၈ မမုိ့မုိ့  
ဿ၆၈ မ်ငိမး့်ငိမး့ေဌ့ ေက္ာငး့သူ 
၀ွ၈ ေဒၚေကာကးက္နး႔  
၀ှ၈ ေဒၚၾကညးၾကညးွငး့  
၀ဿ၈ မေအ့မဥၹဴ  
၀၀၈ မေခ္ာစုုွငး့ NLD 
၀၁၈ ကိုသကးကိုကို ၈ 
၀၂၈ ဦ့ၾကညး်မငးံ ၈ 
၀၃၈ ေဒၚသနး့ေထျ့ ဦ့ ၈ 
၀၄၈ ေဒၚေဌ့ၾကညး ၈ 
၀၅၈ ဦ့ေအာငးေရႊ ၈ 
၀၆၈ ေမာငးဖို့်ပညးံ ေက္ာငး့သာ့ 
၁ွ၈ ကုိ်မငးံစုိ့  
၁ှ၈ ေမာငးဖို့သာ့  
၁ဿ၈ မမုိ႔မို႔ေအာငး ေက္ာငး့သူ 
၁၀၈ မဆုမျနး ၈ 
၁၁၈ မစနး့စနး့ေအ့  
၁၂၈ ေဒၚနီ  
၁၃၈ ဦ့ေအာငးနိုငး  



၁၄၈ ဦ့မို့ေဆျ  
၁၅၈ ေမာငးေွ်ဖိဳ့ထုိကး ေက္ာငး့သာ့ 
၁၆၈ ေမာငးေက္ားစုိ့  
၂ွ၈ ေဒၚသနး့သနး့ွငး့  
၂ှ၈ ေဒၚသနး့ႏျဲ႔  
၂ဿ၈ မသဲဆုမျနး ေက္ာငး့သူ 
၂၀၈ မေဟမာထျနး့ ၈ 
၂၁၈ မစိမံး်မတးသူ ၈ 
၂၂၈ ဦ့သိနး့ဦ့  
၂၃၈ ကိုဆိုငးမျနး  
၂၄၈ ကုိရဲေက္ားသူ  
၂၅၈ မတငးတငးေအ့  
၂၅၈ မစုစုေအာငး  
၂၆၈ မွငး့ရီ NLD 
၃ွ၈ မွငး့ွငး့ခိုငး ေက္ာငး့သူ 
၃ှ၈ မထူ့ထူ့စဵ  
၃ဿ၈ ေဒၚ်မငးံၾကညး  
၃၀၈ ကုိေက္ာငးခိုငး  
၃၁၈ မဇငးမငး့ထိုကး  
၃၂၈ မေရႊယဥးမငး့ ေက္ာငး့သူ 
၃၃၈ မထာ့ထာ့လျငး  
၃၄၈ ဦ့ေက္ားဥိီ့  
၃၅၈ ကိုေက္ားေက္ားစိနး  
၃၆၈  မစနး့စနး့ွငး့  
၄ွ၈ ကို်ဖိဳ့ေွသိနး့  
၄ှ၈ ဦ့ေအ့လျငး  
၄ဿ၈ ကိုခ္စး  
၄၀၈ မသႏာၱ်မငးံ  
၄၁၈ ေဒၚရငးသိနး့  
၄၂၈ ေဒၚရငးေမ  
၄၃၈ ကိုေက္ားေက္ားဦ့ ၅၅ 
၄၄၈ ကိုေွဠဳ ေက္ာငး့သာ့လူငယး 
၄၅၈ ကုိမ္ိဳ့ေအာငးေထျ့  ၅၅ 
၄၆၈ မတငးတငးခ္ိဳ D.P.N.S 



၅ွ၈ မယဥးယဥးွိုငး့ ၅၅(အ.က.သ) 
၅ှ၈ ကိုစို့ထျနး့ ၅၅ 
၅ဿ၈ လူတငးွငး့ ၈ 
၅၀၈ ဟနးွ ငး့ေအာငး ၈ 
၅၁၈ ဦ့ေမာငးခငး  
၅၂၈ မ်မငးံ်မငးံစို့ NLD 
၅၃၈ ဦ့ေအာငးေက္ားဦ့ အလုပးသမာ့ 
၅၄၈ မသီတာေအာငး  
၅၅၈ ေဒၚက္ငးရီ  
၅၆၈ ကိုွငး့ေဇား  
၆ွ၈ ကိုေအာငးသနး႔  
၆ှ၈ ကိုေက္ားဇငးသနး႔ ေက္ာငး့သာ့ 
၆ဿ၈ ေမာငးဟိနး့ကို  

 

 

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မိသာ့စုမ္ာ့အက္ဳိ့ေဆာငးကျနးယကး 
သတင့္န ငှ္ံျပန ျ္ကာ့ေရ့ဆပ္ေကာ္မတ ီ(ဿ၄၇ ှွ၇ ဿွှှ) 

 


